Installatører opdager
fejl på hver anden
fjernvarmeinstallation

Fjernvarmens Serviceordning – den såkaldte FJR-ordning – har eksisteret i ti år og absolut ikke
forgæves.
Af Jens Holme

Alle parter – varmeværker, installatører og varmeforbrugere – har udbytte af, at der er etableret en systematisk
kvalitetssikring af fjernvarmeservice
fremover. Det fastslår Kai Borggreen,
sekretariatsleder for Fjernvarmens Serviceordning, i forbindelse med, at FJRordningen har eksisteret i ti år.
»Når montørerne gennemfører et
eftersyn, finder de tit fejl. Faktisk bliver der konstatereret fejl på over halvdelen af fjernvarmeinstallationerne,«
siger Kai Borggreen og fortsætter:
»Ensartede retningslinjer og fokus på
kvalitet har de sidste 10 år ført til forbedringer af fjernvarme-installationer i
Danmark og dermed besparelser både
for fjernvarmeværker og deres kunder.
Men for de certificerede servicemontører, der er med i ordningen, er der stadig rigeligt at tage fat på fremover.«
Ifølge Kai Borggreen er det ofte forindstilling af radiatorventiler, den er
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gal med, og der ses også jævnligt fejl
på installationernes ekspansionssystemer, indstilling af varmtvandstemperatur og automatik til vejrkompensering. Der er altså et klart potentiale for
at gøre det bedre.
En analyse viser, at indsatsen med
service nytter: For 20 procent af installationerne betyder et eftersyn nemlig,
at afkølingen to år efter er forbedret
med mellem 4 og 16 grader.
Når det gælder de fremtidige udfordringer, er Fjernvarmens Serviceordning godt rustet:
»Vi har skabt et fagligt stærkt fællesskab omkring service på fjernvarmeinstallationer. Vores medlemmer har
en fælles målsætning: et stigende antal private fjernvarmekunder skal tegne en serviceaftale for deres fjernvarmeinstallationer.
På den lange bane betyder det masser
af fjernvarme med mindst muligt ener-

giforbrug. Det er en af grundene til, at
vi har ensartede retningslinjer og høj
kvalitet for servicearbejde på fjernvarmeinstallationer,« siger Kai Borggreen.
En serviceaftale for boligejere under
Fjernvarmens Serviceordning indebærer et hovedeftersyn og et vedligeholdelsestjek hvert andet år udført af
en certificeret montør. Gennem stikprøver tjekker ordningen kvaliteten af
dette servicearbejde.
Der er nu 3556 certificerede montører, som gennem ordningen er uddannet i at udføre fjernvarmeservice i
private hjem. I jubilæumsåret 2016 er
84 fjernvarmeværker og 346 servicefirmaer medlem af Fjernvarmens Serviceordning.
FJR-ordningen har sekretariat på
Teknologisk Institut i Høje Taastrup.
Partnerne bag ordningen er desuden
Tekniq, Dansk Fjernvarme og Arbejdsgiverne.

